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De LifeNet (Lebensnetz) beweging werd op de drempel van het nieuwe millennium opgericht 
met de intentie dat er een open groep van mensen zou ontstaan die bewust en welgemeend 
het hachelijke pad van Gaia ondersteunen richting een basaal nieuw evolutieniveau van de 
Aarde. Omdat de mensheid in het verre verleden besloten heeft zich op "haar" planeet te 
ontwikkelen, kunnen wij mensen de komende ontwikkelingen niet uit de weg gaan. 
 
Voor de oprichters van Lifenet was het vanaf het begin af aan duidelijk dat op zijn minst zes 
dimensies toegevoegd moesten worden aan de gewone 3D realiteit om de nieuwe ruimte en 
tijdhorizon te bereiken waarop de toekomstige ontwikkeling van de Aardse kosmos zich 
afspeelt. Om de noodzakelijke praktijk van de uitgebouwde realiteit te bereiken, werd de 
kunst van de geomantie herontdekt en daarmee het besef van de multidimensionale realiteit 
van ruimte en tijd.  
 
Maar kennis en praktijk van de geomantie is niet voldoende als niet de nieuwe horizon van 
Gaia’s evolutie bereikt wordt welke normaliter gelijkgesteld wordt met het niveau van het 
hart. Echter de nieuwe horizon is in haar essentie niet lineair, vandaar dat een enkel niveau 
niet volstaat. Derhalve introduceert onderstaande meditatie een drievoudige kwantumsprong 
die zowel de essentie van de Aarde, de tempel van het buikgebied als het hartgebied omvat. 
 
*   Ondersteunen van de kwantumsprong van de Aarde 
1  Wees helemaal aanwezig in je lichaam en geest, ook spiritueel. 
 
2  Stel je voor dat je op een fractal (een holografisch deel) van de Aardbol zit. Dit is het  
    geschenk dat Gaia persoonlijk aan jou heeft gegeven op het moment van je geboorte,  
    opdat jij in haar essentie geaard kunt zijn.  
 
3  Ga met je handen naar het centrum van de Aardbol (met behulp van je individuele  
    Aardefractal) en neem daar een kleine kiezelsteen van de substantie van de Aarde. 
 
4  Gooi deze met een duidelijke handbeweging omhoog zodat jouw persoonlijk elementen-  
    wezen hem kan waarnemen.  
 
5  De kiezelsteen valt geruisloos in de vijver van je buikruimte. Stel je voor dat in jouw  
    buikholte een vijver met kristalhelder water is. Neem waar hoe de kiezelsteen langzaam  
    zinkt en de bodem van de vijver bereikt. Wat betekent dit gebeuren voor jou?  
 
6  De aanraking met water is belangrijk omdat zo de kwantumsprong gevoeld en ervaren kan  
    worden.  
 
7  Ga nu met je hand in het vijverwater en pak de kiezelsteen. Gooi hem met een duidelijke  
    handbeweging omhoog, zodat jouw persoonlijk elementenwezen hem kan waarnemen. 
 
8  Stel je voor dat in jouw hartgebied ook een vijver met kristalhelder water is. Neem waar 
    hoe de kiezelsteen langzaam zinkt en de bodem van de vijver bereikt. Wat betekent dit  
    voor jou, waar brengt het jou? 
 
9  Verwerk de ervaring en deel haar als golven met de wereld om je heen. 
 
In naam van Lifenet, Lebensnetz, VITAAA en andere delen van ons netwerk (Levendweb!):                    
Een bewuste en vreugdevolle sprong in het Nieuwe (Jaar)! 


